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 klo 10.00-10.05  Alkusanat/ lakimies Annika Korpela

 klo 10.05- 10.25 Ajankohtaiskatsaus ARVOA-toimintakykymittarin tilanteesta/ 

asiantuntija Anssi Haapala

 Klo 10.25-10.45 ARVOA-mittarin konkreettinen hyöty lastensuojelun asiakkaalle 

sekä sosiaalityön tekemiseen ja johtamiseen/ tutkija Petteri Paasio

 Klo 10.45-11.00 Uudistettu terveydenhuollon laatuopas/ hallintoylilääkäri Päivi 

Koivuranta
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www.kuntaliitto.fi/sotestudio

 Ohjeet siitä, miten seuraan lähetystä

 Palautelomake

 Linkki tallenteeseen ja diat
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http://www.kuntaliitto.fi/sotestudio


Perusterveydenhuollon ja sosiaali-
palvelujen järjestäminen 2019

Kunta järjestää

Kuntayhtymä 
järjestää

Vastuukunta
järjestää

Kunnat yhteensä, Manner-Suomi 295

Kunta järjestää palvelut itse 74 kuntaa, väestöstä 48 %

Yhteistoiminta-alueet yhteensä 59, kuntia 221, väestöstä 52 %

Kuntayhtymiä 33, kuntia 160

Vastuukuntamallin yt-alueita 26, kuntia 61

Yhteensä 61 kuntaa, jotka ovat siirtäneet vain terveydenhuollon tai osia sosiaalihuollosta 
yhteistoiminta-alueelle.

Terveyskeskukset yhteensä 133
Kuntien 74
Kuntayhtymien 33
Vastuukuntien 26

Terveyskeskukset

Alle 20 000 asukasta 67
Yli 20 000 asukasta 66

Lisätietoa kuntaliiton sivuilta
Kuntarajat © MML 2017
Karttakuva © Kuntaliitto/MS

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-jarjestaminen-2019


Uusia ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon  

varautumiseen ja valmiussuunnitteluun

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat 
julkaisseet uudet ohjeet: 

Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma. Ohje 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille

• antaa käytännön ohjeita ja työkaluja valmiussuunnitelman 
laatimiseen.

Sopimusperusteinen varautuminen. Ohje sosiaali- ja   
terveydenhuollon toimijoille

• antaa suosituksia ja malleja, miten varautuminen ja 
toimintojen jatkuvuus turvataan hankinnoissa ja 
sopimuksissa. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:10,

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4046-8

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4089-5
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Lisätietoja: 

Projektipäällikkö
Sari Vuorinen
+358 9 771 2027, +358 50 341 6501
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Lastensuojelun vaikuttavuusmittarin historia
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2013 - 2015

• Aloitettu lastensuojelun 
vaikuttavuusmittari –
tutkimusprojekti

• Kehitetty mittari ja 
sähköinen 
tiedonkeruujärjestelmä

• Toteutettu 
ensimmäinen pilotti 
kymmenen kunnan 
kanssa

2015 - 2018

• Käynnistetty 
jatkoprojekti

• Jatkettu mittarin 
kehitystyötä

• Parannettu mittarin 
käytettävyyttä

• Kehitetty tiedonkeruu-
ja 
raportointijärjestelmää

• Aloitettu uuden 
seuranta-aineiston 
kerääminen

2018 -

• Käynnistetty mittariston 
kehittäminen 
tuotantokäyttöön

• Aloitettu aiemman 
aineiston analysointi

• Aloitetaan uuden laajan 
seuranta-aineiston 
kerääminen

Uusi mittari
valmis
kesällä
2019

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3



Mittari perustuu kyselylomakkeisiin
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 Työntekijän arvio 

lapsen/nuoren toimintakyvystä

 Työntekijän arvio vanhemman 

toimintakyvystä

 Työntekijän arvio lapsen 

huolenpidosta ja kohtelusta

 Lapsen/nuoren itsearviointilomake

 Lapsen/nuoren itsearviointilomake 

sijaishuollossa

 Vanhemman itsearviointilomake



Helposti tulkittavat kuvaajat
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Työntekijän arvio lapsen/nuoren toimintakyvystä

Lapsen itsearvio omasta toimintakyvystä

Arvio 1. Arvio 2.



Helposti tulkittavat kuvaajat
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Työntekijän arvio lapsen huolenpidosta ja kohtelusta
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”Lomakkeeseen tiivistyy kaikki se laadullinen työ, jonka työntekijä on tehnyt ennen lomakkeen täyttöä.”



Vaikuttavuus



Vaikuttavuus

Panos (input)

Tuotos (output)

Vaikutus (outcome)

Vaikuttavuus (impact)

Kustannusvaikuttavuus
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Resurssit

Mitattava työ

Muutos

Hyödyt

Kustannushyöty



Miten vaikuttavuutta mitataan:
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aika

Palvelut ja toimenpiteetPalvelun aloitus

Mitataan perheen 
toimintakyky palvelun 
alussa

Palvelu 
jatkuu/päättyy

Mitataan perheen 
toimintakyky uudelleen



Millaista tietoa 
mittarilla saadaan?



Yksittäisten kysymyksien vastausjakaumat

 Tiedätkö miksi lastensuojelu työskentelee 

kanssasi? 

(lapsen itsearviointi, 1. ja 2. mittaus, n=128)
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Asiakkaan kokonaistilanteen 
hahmottuminen työntekijälle
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Organisaatio 1

Organisaatio 2

 Perheen arki on

säännöllistä ja ennakoitavaa?
(Työntekijän arviointi)



Toimipistekohtainen vertailu
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Paljon 
kuormitustekijöitä

Ei 
kuormitustekijöitä

 Mahdollistaa indeksipohjaisen vertailun

esimerkiksi eri toimipisteiden välillä

 Työntekijän arvio lapsen toimintakyvystä,

kuormitustekijöiden jakautuminen toimipisteittäin



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

ARVOA –
Vaikuttavuutta lastensuojeluun.

Anssi Haapala

Anssi.Haapala@kuntaliitto.fi

+358 9 771 2274

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Petteri Paasio, Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019
23

Petteri Paasio
FL, tutkija

Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019

Socca
Pääkaupunkiseudunsosiaalialan osaamiskeskus

ARVOA-mittarin konkreettinen hyöty 

lastensuojelun asiakkaalle sekä 

sosiaalityön tekemiseen ja johtamiseen
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Tarkennus
Käsittelen tässä vain kahta ARVOA-mittarin kahta 

lomaketta,

• lapsen itse tekemää arviota omasta hyvinvoinnistaan ja

• työntekijän arviota lapsen hyvinvoinnista 

Vanhemman arvio omasta hyvinvoinnistaan ja työntekijän 

arvio vanhemman toiminnasta vanhempana ovat kuitenkin 

kokonaisuuden kannalta hyvin tärkeitä osia.
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Mihin perustuu?

ARVOA-mittarin käytöstä kertyneeseen aineistoon yhdessä 

kaupungissa:

• 312 mittauskertaa, 

• 233 lasta

Oma roolini oli alussa tarkistaa, että mittari todellakin mittaa 

jotain

• Mittaaminen = tuottaa luotettavia havaintoja 

todellisuudesta

Alustavan analyysin mukaan lapsen oma-arvion lomake 

sekä työntekijän arvio lapsen hyvinvoinnista täyttävät 

kaikkien muuttujien (kysymysten) osalta hyvän mittarin 

ominaisuudet yllättävän hyvin
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Näkökulma

kannattaa miettiä, kuinka nykyiset, olemassa olevat 

käytännöt tukevat oppimista ja onnistumista kun

• luodaan edellytyksiä vaikuttavalle sosiaalityölle lapsen 

itsensä ja vanhempien näkökulmasta

• kun yksittäinen lastensuojelun työntekijä miettii omaa 

onnistumistaan viimeisen 5 vuoden aikana

• lastensuojelun tiimi miettii onnistumistaan kuluneen 

vuoden aikana

• lastensuojelun organisaatio miettii onnistumisen 

edellytyksiään kaikkien tämän hetken asiakkaiden 

kanssa
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Lasten itsensä täyttämä lomake 

omasta hyvinvoinnistaan

Miten sosiaalityön arvot 

• asiakkaan osallisuudesta, 

• yksilöllisestä arvostamisesta ja 

• toimivasta luottamissuhteesta 

toteutuvat nykykäytännöissä?
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Kysymys

Onko asiakkaan ainoa kuviteltavissa oleva rooli vastailla 

hyväntahtoisesti esitettyihin kysymyksiin, joihin annetut 

vastaukset yksityiskohtaisesti kirjataan ylös. 

Tämä on yhtä passiivinen rooli kuin poliisikuulusteluissa vaikka 

olisi verhottu hyväntahtoiseen äänensävyyn, eleisiin ja 

nallekortteihin

Kysymyksiin, jotka ovat sattumanvaraisia (kukin kyselee, mitä 

kysele) ja perustuvat siihen ENNAKKOKÄSITYKSEEN, joka 

TYÖNTEKIJÄLLE on asiasta syntynyt (vaikka noudattaisivatkin 

jotain väljää rakennetta, terveys, koulu, sosiaaliset suhteet jne.)

Ja asiakirjoihin nämä vastukset päätyvät tulkittuina sen saman 

ENNAKKOKÄSITYKSEN siivilän läpi
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Kun ollaan edistämässä lasten hyvinvointia, erityisesti 

sellaisten lasten hyvinvointia, joiden kasvun ja kehitys 

saattaa olla vaarantunut, pitäisikö tiedeperustaisen 

auttamisammatin tarjota auttamisen kohteelle 

(lapselle) mahdollisuus tuottaa luotettavia havaintoja 

omasta hyvinvoinnistaan toiminnan pohjaksi ja 

samalla luoda juuri hänen osallisuuttaan häntä 

koskevassa auttamisen ja ongelmanratkaisun 

prosessissa.

Ensimmäinen vaikuttavuusperiaate
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• Nykyaikaisessa tiedeperustaisessa auttamisessa lähdetään 

siitä, auttaminen tulee mahdolliseksi, luottamussuhde 

rakentuu olennaisesti vain sen roolin kautta, joka asiakkaalle 

tarjotaan. Tarjotaanko hänelle aktiivisen toimijan roolia?

• Tiedeperustaisessa auttamisessa lähdetään siitä, että tämä 

rooli pitää rakentaa (ei johonkin oheistoimintaan) juuri siihen 

asiaan, mitä ollaan tekemässä. Palvelutarpeen arvioinnissa 

ollaan selvittämässä juuri tämän lapsen kasvun ja kehityksen 

todellisuutta, hänen hyvinvointinsa kokonaisuutta, tässä ja 

nyt.

Ensimmäinen vaikuttavuusperiaate



Petteri Paasio, Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019
31

• Tiedepohjaisessa auttamisessa tiedetään, että mitä 

herkempi, emotionaalisempi ja yksityisyyttä koskeva asia, 

sen täsmällisempiä ja tarkempia välineitä on käytettävä. 

Erityisesti silloin, kun aloite asiakkuuteen tulee muualta kuin 

asiakkaalta itseltään. Tällöin hyväntahtoinen jutustelu on 

joskus jopa tuhoisaa mutta lähes aina hyödytöntä

• Lapsella on oikeus saada käyttöönsä sellainen 

yksinkertainen väline, jolla hän voi tuottaa OMIA 

HAVAINTOJAAN omasta hyvinvoinnistaan tehtäessä 

palvelutarpeen arviointia (tms., joka perustuu lapsen 

hyvinvoinnin nykytilaan ja sen edistämiseen) 

Ensimmäinen vaikuttavuusperiaate
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• Se, olenko kysymyksiin vastaaja kuulustelussa vain olenko 

aktiivinen toimija, jolle tarjotaan toimiva työväline tuottaa 

minun omia havaintojani omasta hyvinvoinnistani, kertoo 

minulle, että toimijataho ARVOSTAA MINUA ja MINUN 

HAVAINTOJA. Kokemus arvostetuksi tulemisesta teoissa, 

eikä vain sanoissa, on myös luottamussuhteen rakentumisen 

perustaa

Kaikkiin niihin vastaväitteiden kumuun, jotka jo kuulen 

korvissani (”eihän ne ...”, ”miksi ne …”, ”mitä siitä nyt tulisi”)

voin vastata…

Ensimmäinen vaikuttavuusperiaate
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172 testatun lapsen mittarin käytön tuloksena 

voin yksiselitteisesti sanoa, että se ei vain ole 

mahdollista vaan myös toimii

Aineistossa vain pari tapausta oli sellaista, jossa vastaaja taisi keskittyä 

muuhun kuin tarjottuun mahdollisuuteen tuottaa havaintoja omasta arkisesta 

elämästään

Ensimmäinen vaikuttavuusperiaate
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• Luonnollisesti kaikki lapsen täyttämät kohdat käydään hänen 

kansaan läpi, että mitä tällä meinaat…

• Mutta pitäisikö lapsella, joka elää oman ainutlaatuisen 

elämänsä ensiaskeleita, oikeus saada alan ammattilaiselta, 

jokin muukin vastakaiku kuin, että ”kyllä se siitä” tai lisää 

tutkintaa yksityiskohdista.

• Jos vastaan, että minua pelottaa joskus kotona, enkä ole siitä 

uskaltanut puhua vanhemmilleni, ja nyt minusta tuntuu, että 

olen aivan omituinen kun kaikki muut näyttävät niin cool. Mitä 

sosiaalityöntekijä vastaa tähän lapsen luontaiseen haluun 

suhteuttaa oma kokemuksena vertaistensa olettamaan 

elämään. Tai jos lapsi kertoo joskus kokeneensa itsensä 

yksinäiseksi.

2. Täytetyn lomakkeen käyttö
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Jos työntekijä käyttää ARVOA-mittaria, hän kertoa 

asiakkaalleen oheisen kuvioiden sisällään pitämät tiedot tavalla, 

joka on suhteessa lapsen ikään ja ymmärryskykyyn.

2. Täytetyn lomakkeen käyttö

Frequency Percent Valid Percent

0) Kyllä 13 4,2 7,4

1) En osaa sanoa 11 3,5 6,3

2) Joskus 41 13,1 23,4

3) Ei 110 35,3 62,9

Total 175 56,1 100,0

Missing System 137 43,9

312 100,0

Valid

Total

7. Pelottaako sinua kotonasi?



Petteri Paasio, Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019
36

2. Täytetyn lomakkeen käyttö

Frequency Percent Valid Percent

0) Kyllä 21 6,7 12,2

1) En osaa sanoa 12 3,8 7,0

2) Joskus 41 13,1 23,8

En 98 31,4 57,0

Total 172 55,1 100,0

Missing System 140 44,9

312 100,0

Valid

Total

22. Oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi?
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• Se on täsmälleen sama kuin asian hyöty lapsen vanhemmille, 

työntekijälle ja hänen oppimiselleen sekä koko organisaation 

tuloksellisuudelle:

Kyetään tunnistamaan kunkin lapsen kokonaishyvinvointi ja 

mitoittamaan oikeat toimet tätä koskien

• Pelkästään lapsen oman hyvinvoinnin mittaria käyttämällä tähän jo 

pystytään.

• Mittarin skaalat voidaan muokata mittaamaan lapsen hyvinvointi 

resursseja ja niiden puutetta (hyvinvoinnille on resurssi, jos ei kiusata 

koulussa ja on kavereita).

• Lisäksi mittarissa on kahdenlaisia kysymyksiä: yleistä hyvinvointia 

mittaavia (kukas nyt aina menisi mielellään kouluun) ja lastensuojelun 

kannalta kriittisiä kysymyksiä (jokaisen lapsen pitäisi saada kokea, 

että hänestä pidetään riittävästi huolta).

3. Mikä on sitten viimekädessä tärkein hyöty tälle lapselle 

onnistuneesta palvelutarpeen arvioinnista (tai vastaavasta 

toimesta)
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• Kun tiedetään mihin kohtaan yksittäisen lapsen 

vastaukset näillä kahdella akselilla (yleinen hyvinvointi, 

lastensuojelun kriittinen hyvinvointi) sijoittuu, tiedetään 

hänen kokonaistilanteestaan ja avuntarpeestaan hyvin 

paljon noin tunnin työskentelyn jälkeen 

Seuraavassa kaikkien aineistossa olevien lasten 

vastaukset

3. Tärkein hyöty
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3. Tärkein hyöty
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Lastensuojelun ydinmuuttujat

Lapsen omat havainnot hyvinvoinnistaan lastensuojelun ydinmuuttujien ja yleisten lapsen 
hyvinvointimuuttujien suhteen 
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Dian 17 kuvion luku ohje
• x-akseli mittaa nimenomaan lastensuojelullisia hyvinvointimuuttujia eli käytännössä 

hyvinvoinnin perusmuuttujia

• y-akseli taas yleisiä hyvinvointi muuttujia

• kuvion perusviesti on selkeä: lapsen kasvun ja kehityksen ydinmuuttujista huolehtiminen 

on ratkaisevan tärkeää lapsen hyvinvoinnille mutta niistä huolehtiminen ei takaa lapsen 

hyvinvointia (lastensuojelun ydinmuuttujien turvaaman hyvinvoinnin lisääntyessä, niiden 

lasten osuus kasvaa tasaisesti, joiden yleisen hyvinvoinnin taso alittaa 

lastensuojelumuuttujien tason, mikä tietysti on selvää koska juuri tämä on näiden kahden 

käsitteen looginen sisältö)

• pelkästään tarkastelemalla näitä 177 mittaustulosta lapsen itsensä kokemasta 

hyvinvoinnista on hyvin helppo objektiivisesti tunnistaa seuraavat asiakassegmentit 

(merkitty diaan)

1. Hyvin poikkeava havainto, pitää HETI tsekata onko tilastovirhe vain hyvin vakava lapsen kriisi

2. Selkeästi välittömiä lastensuojelullisia toimenpiteitä tarvitsevat lapset

3. Perinteistä lastensuojelun avohuollon toimintakenttää, jossa ydin interventio on tarkempi 

assessment ja kontakti perheen arkeen

4. Nämä kuuluvat osittain edelliseen mutta ovat itse lastensuojelun onnistumisen kannalta olennainen 

ryhmä, koska he suhteellisen haastavista lähtökohdistaan ovat kyenneet rakentamaan varsin hyvää 

yleistä hyvinvointiaan. Tämä on sitä tietämystä, mitä lastensuojelun avohuollossa pitäisi aina 

hyödyntää: vaikka kaikki asiat eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla, on kuitenkin mahdollista 

rakentaa lapsen hyvinvointia

5. Ei lastensuojelun asiakkaita vaan pitää miettiä, mistä lapsi saa parasta apua omaan hyvinvointiinsa

6. Kaikki on niin hyvin kuin olla voi

OSUUKO TÄMÄ SEGMENTOINTI EDES LÄHELLE OIKEAA, ON MAHDOLLISTA TESTATA kun yhtälöön 

lisätään muut ARVOA-mittarin lomakkeiden aineisto



Petteri Paasio, Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019
41

a) Sosiaalityön arki on aina (niin kuin kaikkien tiedepohjaisten 

auttamisammattien) kamppailua resurssien oikeasta kohdentamisesta: 

pitää kyetä keskittymään eniten apua tarvitseviin (heihin, joiden hyvinvointi 

on vakavimmin tai pitkäaikaisemmin vaarantunut)

b) Jokainen lapsen vanhempi haluaa lapselleen parasta ja vanhempien 

ensimmäinen kysymys on aina: ”Kun tällaista nyt on, onko tämä vakavaa”. 

Kyky vastata tähän kysymykseen luotettavasti ja tiedepohjaiselle 

auttamisammatille uskottavasti, luo perusrakenteen kaikelle vastaiselle 

yhteistyölle vanhempien kanssa

Toinen vaikuttavuusperiaate
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1. Mikä on yleisesti tärkein lastensuojelun tuottama 

interventio

• Tai miksi lastensuojelutarpeen arvioinnilla on niin keskeinen 

rooli lastensuojelussa?

• Tai millä kriteerillä arvioidaan palvelutarpeen arviointia silloinkin 

kun asiakkuus jatkuisi avohuollossa.

• Kaikkiin on yksi ja sama vastaus: työntekijän kyky perustellusti 

ja havainnollisesti tuoda esiin lapsen hyvinvoinnin kokonaiskuva 

ja sen taso niin, että vanhemmat ymmärtävät tämän 

kokonaisuuden.

• Työntekijän täyttämän mittarin funktio on täysin erilainen kuin 

lapsen. Se on enneminkin työskentelyn lopputulos kuin alku. 

Siinä työntekijä tuo esiin näkemyksensä lapsen hyvinvoinnista 

kaiken sen tiedon perustella mikä hänellä on hallussaan.

Työntekijän mittari lapsen hyvinvoinnista
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Yleisin tapa epäonnistua lastensuojelussa:

Työskentelyä perustellaan viranomaisten huolella!

Toiminnan tavoitteeksi tulee siis viranomaisten huolen vähentäminen!

Työntekijän mittari mittaa (tuottaa havaintoja todellisuudesta) 

kuitenkin vain faktoja: yksityiskohtia ja kokonaisuutta 

esim.

Työntekijän mittari lapsen hyvinvoinnista
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Työntekijän mittari lapsen hyvinvoinnista: yksityiskohta
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Työntekijän mittari lapsen hyvinvoinnista: kokonaisuus
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Mutta myös hyvinvoinnin osa-alueista
Miten tulkitset seuraavan kahden osa-alueen jakauman, jotka molemmat 

poikkeavat kaikista aikaisemmista selkeästi normaalijakaumaa 

noudattavista?

Frequency Valid Percent

,00 22 12,9

,33 13 7,6

,50 23 13,5

,67 41 24,1

1,00 71 41,8

Total 170 100,0

8 Onko lapsella kuormittavaa neuropsykologista poikkeavuutta (esim. 

ADHD, Asperger, Autismi),  kehitysviivästymää tai -vammaa?

Valid

Oppimisedellytykset (kysymykset 6-8) arvo

6 Onko lapsella lukihäiriö, oppimisvaikeuksia, kommunikaatiovaikeuksia 

tai muita tiedon käsittelyyn liittyviä vaikeuksia?

7 Onko lapsella sellaisia erityisiä vahvuuksia - kuten älykkyys, hyvä 

kielellinen ilmaisu tai huumorintaju -, jotka auttavat häntä käsittelemään 

vaikeita tilanteita?
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Mutta myös hyvinvoinnin osa-alueista
Miten tulkitset seuraavan kahden osa-alueen jakauman, jotka molemmat poikkeavat kaikista 

aikaisemmista selkeästi normaalijakaumaa noudattavista?

Frequency Valid Percent

,00 2 1,0

,13 2 1,0

,14 2 1,0

,25 3 1,6

,29 3 1,6

,38 1 ,5

,40 2 1,0

,43 3 1,6

,50 19 9,9

,57 7 3,7

,60 8 4,2

,63 4 2,1

,67 15 7,9

,71 6 3,1

,75 25 13,1

,80 17 8,9

,83 14 7,3

,86 12 6,3

,88 11 5,8

1,00 35 18,3

Total 191 100,0

Valid

Sosiaalinen tuki ja vapaa-aika (9-16) arvo

Onko lapsella luotettuja aikuisia, kavereita, onko hän yksinäinen?

12 Onko lapsella sellaisia kaverisuhteita, joilla on kielteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen?

 Onko lapsella harrastuksia tai hyvät sosiaaliset taidot?

15 Onko lapsi joutunut kiusatuksi koulussa, päiväkodissa tai vapaa-ajalla ikätovereiden taholta?

16 Onko lapsi kiusannut ikätovereita koulussa, päiväkodissa tai vapaa-ajalla?
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Lopuksi täysin hämmästyttävä TULOS, jota ei ole koskaan 

aikaisemmin Suomessa tehty. Mikä on kahden erillisen mittarin, 

lapsen itsensä 15 minuutissa tuottaman ja työntekijän usein 3 kk 

työskentelyn tuloksena syntyvän lapsenhyvinvointimittarin 

keskinäinen korrelaatio?

SE ON 0,55 ELI LÄHES KAIKKI OLENNAINEN TULEE ESILLE JO 

LAPSEN LOMAKKEESSA

LOPUKSI

Lapsen 

konaishyvinvointiresurs

sit suhteellisesti (0-1) 

työntekijän arvioimana

Lapsen 

yleinen 

hyvinvointi-

indeksi lapsen 

omien 

vastausten 

perusteella (0-

1)

Lastensuojelu

n 

ydinmuuttujain

deksi lapsen 

havainnot

Lapsen 

yleinen 

hyvinvointi-

indeksi lapsen 

havainnot

Pearson 

Correlation 1 ,549
**

,535
**

,531
**

Sig. (2-tailed)
,000 ,000 ,000

N
201 117 117 117

Lapsen 

konaishyvinvointires

urssit suhteellisesti 

(0-1) työntekijän 

arvioimana

Correlations
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Kiitos!

petteri.paasio@hus.fi



Terveydenhuollon laatuopas

Päivi Koivuranta

LKT, hallintoylilääkäri

Päivi Koivuranta
@twittertili

29.05.2019  



Laatuopas

 Terveydenhuoltolaki: terveydenhuollon toiminnan tulee perustua hyviin 

hoitokäytäntöihin ja olla laadukasta ja turvallista

 Kansalaisilla on oikeus valita julkisen terveydenhuollon palveluntuottaja, 

tietoa tarjolla heikosti

 Sote-valmistelun aikana laatutyö aktivoitui:

 KUVA-mittarit: ensisijaisesti järjestäjän ohjaukseen

 Kansalliset laaturekisterit –hanke

 Kuntaliiton laatuopas: tarkoitettu palvelujen tuottajille laatutyön tukemiseksi

– Valmistelussa mukana: mm. STM, THL, Valvira, Pohjois-Suomen AVI, yo-sairaalat, 

pth-asiantuntijoita 
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Laadun 
määrittely

Eri toimijoiden näkökulmat

 Järjestäjä, tuottaja, potilas/asiakas

Laadun ulottuvuudet 

 asiakaslähtöisyys 

 saatavuus 

 turvallisuus 

 vaikuttavuus

 mittareita perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle, osa yhteisiä
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Tavoite

Ehdottaa mittareita, joiden avulla

 Palveluntuottajat voivat 

 kehittää toimintaansa

 toteuttaa omavalvontaa

 seurata palveluidensa laatua

 antaa laatutietoja

 oppia hyviä käytäntöjä

 Asiakkaat voivat valita itselleen sopivan palveluntuottajan

 Mukana KUVA-mittareita soveltuvin osin

53



Asiakas-
lähtöisyys

 Koulutus asiakaslähtöiseen toimintaan

 Palautteen määrä ja käsittely: muistutukset, kantelut

 Henkilöstön tyytyväisyyskysely

 Asiakaspalautekyselyt

 PTH: THL:n kehittämät kyselyt eri toiminnoille

 ESH: asiakaslähtöisyyden kehittämisverkoston kysymyssarja

 PTH lisäksi 

 hoidon jatkuvuus

 hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä potilaan kanssa

 pois siirtyneiden asiakkaiden määrä
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Hoidon 
saatavuus

 Terveydenhuoltolain säädösten valvonnan mittarit

PTH lisäksi:  

 lääkärin vastaanotolle >7pv odottaneiden osuus

 T3 lääkärille, hoitajalle ja muille työntekijöille erikseen

 sähköisten  itsearviointipalvelujen saatavuus (kyllä/ei)

 käyntiä korvaavat sähköiset asioinnit (ml. puhelut)

 palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa (asiakaskysely)

Yhteispäivystys

 triageaika (1 min, 10 min)

 odotusaika lääkärille (1 t, 2 t)

 läpimenoaika (4 t)
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Hoidon 
turvallisuus

 Oikea hoito oikeaan aikaan siten, että siitä aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa.

 Edellyttää suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintatapaa

 Vaaratapahtumien syyllistämätön avoin moniammatillinen käsittely
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Osaaminen

 Ammattipätevyyksien tarkistaminen

 Ammattiryhmäkohtainen perehdytysohjelma

 Täydennyskoulutuksen osallistuminen vuosittain

 Potilashoitoon osallistuvat koulutukseen:

 turvallisen hoidon perusteet 

 potilastietojärjestelmien käyttökoulutus

 laitteiden ja tarvikkeiden käyttökoulutus

 tietoturvakoulutus

 vaativien potilastilanteiden koulutus

 Lääkehoidon lupakäytännöt kuvattu ja toteutumista seurataan
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Vaara-
tapahtumat

 Vaaratapahtumien ilmoitusmenettely kuvattu

 -> Tapahtumien käsittely ja kehittämistoimenpiteet

 Johto seuraa ilmoittamisaktiivisuutta ja toimenpiteitä

 Vakavien vaaratapahtumien käsittely ja seuranta

 Organisaatioiden välisten vaaratapahtumien seuranta

 Vaaratapahtumat liittyvät yleisimmin lääkehoitoon tai 

tiedonkulkuun 
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Hoidon 
turvallisuus:
Potilas-
turvallisuus

PTH ja ESH

 Potilasvahinkoilmoitukset ja korvatut potilasvahingot

 Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma

 Henkilöstön influenssarokotekattavuus

 Käsihuuhteen kulutus

 Hoitoon liittyvät infektiot

 Painehaavariskin arvioinnin  toteutus

 Kaatumisvaaran arvioinnin peittävyys >70-vuotiailla

 Hoidon haittavaikutusten kirjaaminen

PTH

 Lääkehoidon tarkistus vähintään vuosittain >75-vuotiailla

 Antibioottihoito epäspesifiseen ylähengitystieinfektioon (J06.9)

ESH

 Hoidon komplikaatiot eri erikoisaloilla

 Sovitut AHRQ:n indikaattorit
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Vaikuttavuus Erikoissairaanhoidossa voidaan yleensä

 mitata hoidon lopputulosta: kuolleisuutta, työhön paluuta, 

toimintakykyä

 käyttää rekisteritietoa: uusintahoidot

 käyttää tautiryhmäkohtaisia tai geneerisiä tulos- ja 

elämänlaatumittareita

Perusterveydenhuollossa

 toiminta usein luonteeltaan preventiivistä

 hoidetaan/tutkitaan lieviä sairauksia, jotka paranevat myös 

itsestään

 käytettävä välillisiä mittareita: hoitotaso, hoitosuositusten 

noudattaminen
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Vaikuttavuus:
PTH  Käyntisyiden kirjaamisaste

 Yli 10 lääkärikäyntiä vuodessa

 Erilasten terveysindikaattoreiden kirjaaminen; vähitellen tavoitteita

 BMI, tupakointi, alkoholin käyttö, verenpaine

 Riskiryhmiltä: LDL, HBA1C

 Oireiden perusteella: MMSE-, BDI-pisteet

 Suun terveydenhuollossa: CPI ja DMF –indeksit

 Hoitotaso: verenpaine-, DM2– ja depressiopotilaat 

 Pitkäaikaissairaiden vos-jaksot (astma, COPD, DM, sydämen 

vajaatoiminta)

 Hoitosuunnitelmien laatiminen, päiv. käynnit, sairaalajaksot

 >65v influenssarokotuskattavuus

 >75v toimintakykymittarin käyttö
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Vaikuttavuus: 
ESH

 Rekisteritiedot: kuolleisuus, uusintahoidot, -leikkaukset

 Tautikohtaiset vaikuttavuuden mittarit (laboratoriokokeet, 

kliinisfysiologiset suureet)

 Saavutettu toimintakyky

 Sairausspesifiset terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit

 Geneeriset terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit ( 15D, EQ-5D)

 Hoidon kustannusvaikuttavuus (€/QALY)
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Laatu
&

SOTE-uudistus

 Uudistus voi vaikuttaa siihen, ketkä tuottavat palveluita

 Ei vaikuta toimintayksikön johdon vastuuseen palveluiden laadusta

 Ei vaikuta asiakkaiden/potilaiden tarpeeseen saada tietoa 

palveluiden laadusta (valinnanvapaus)

 Laatumittarit kannattaa ottaa huomioon tietojärjestelmien 

uudistamisessa

 http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3584
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Koulutusvinkkejä syksyyn:

• Valtakunnalliset erityishuoltopäivät 10.-11.9. Helsinki

• Kirjaaminen sosiaalityössä 19.9. Helsinki + striimi

• Tietosuoja sosiaalityössä 20.9. Helsinki + striimi

• Vanhuspalvelulaki – sisältö ja soveltaminen 19.9. Helsinki + striimi

• Terveydenhuollon tietosuoja 24.9. webinaari

• Moniammatillinen kuntoutus 25.-26.9. Helsinki

Lisää koulutustarjontaamme osoitteessa: https://koulutus.fcg.fi/

https://koulutus.fcg.fi/


kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos ja hyvää kesää!

annika.korpela@kuntaliitto.fi

soster@kuntaliitto.fi

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

